ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻓﺎﺿﻞ ﻏﯿﺒﯽ

"ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﻤﯽﻣﯿﺮد؛ ﺣﺘﯽ ﺳﭙﺮی ﻫﻢ ﻧﻤﯽﺷﻮد".
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از دﯾﺮﺑﺎز ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺸﻐﻮﻟﯿﺎت ﻓﮑﺮی اﻧﺴﺎن" ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ" ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻦ اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﮔﺮ ﻣﺴﯿﺮ و ﻫﺪف ﺗﺎرﯾﺦ
ﻼ ﭼﺮا ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﻧﺪﯾﺸﮥ ﻓﻠﺴﻔﯽ درﺑﺎرۀ ﺳﯿﺮ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﺴﻮﻓﺎن
ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮد ،اﯾﻦ ﻧﯿﺰ روﺷﻦ ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺑﺸﺮ اﺻ ً
ﻋﺼﺮ روﺷﻨﮕﺮی آﻏﺎز ﮔﺮدﯾﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ و اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺟﺎﻟﺒﯽ از ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ و آﻧﺮا ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﺑﺎ ﻗﻄﺎری ﺗﺸﺒﯿﻪ
ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﺧﻮد از ﭘﻨﺞ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﻣﯽﮔﺬرد ﺗﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﻨﺰل ﻣﻘﺼﻮد رﺳﺪ .در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﯾﺪﮔﺎه "ﭼﭗ" ﺑﺮ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان
ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد" ،ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺎرﮐﺲ" ﻫﻮاداران ﺑﺴﯿﺎری داﺷﺖ.
ﺟﺬاﺑﯿﺖ "ﻗﻄﺎر" ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺑﺸﺮﯾﺖ را ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﮔﻮﯾﺎ "ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل" ﺑﻮد و "ﭼﭗ"ﻫﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای را ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی "زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ" ،در ﯾﮑﯽ از اﯾﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی "ﮐﻤﻮن اوﻟﯿﻪ ،ﺑﺮدهداری ،ﻓﺌﻮداﻟﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ و
ﻼ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان اﮐﻨﻮن در ﮐﺪام ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑَﺮد؟
ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﻢ" ﺟﺎی دﻫﻨﺪ.در واﻗﻊ اﺧﺘﻼف ﻣﯿﺎن ﮔﺮوﻫﻬﺎی "ﭼﭗ" در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺜ ً
***
در ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪای ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺳﯿﺮ ﮐﻠﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺸﺮ را ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داده ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ ﺗﻮﺿﯿﺢ
داد .ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﮑﺎﻣﻞ از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺗﻨﻬﺎ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ را در ﺑﺮﻣﯽ ﮔﯿﺮد :دوران ﭘﯿﺶ از ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ و دوران
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ.
ﺑﺸﺮ از ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﻣﺠﺒﻮر ﺑﻮد ﺟﻨﮕﻞﻫﺎ و ﺻﺤﺮاﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﺪﻧﺒﺎل ﺧﻮردﻧﯽﻫﺎ ﺑﭙﯿﻤﺎﯾﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺣﺪود  ۱۳ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﺑﺎ
ﮐﺸﻒ داﻣﺪاری و ﺳﭙﺲ ﮐﺸﺎورزی ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﻧﻘﺎﻃﯽ از ﺟﻬﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮد (۲).روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﮐﻢ آب و ﻋﻠﻒ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﻮد و روﻧﺪ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ از ﺣﺪود  ۵ﻫﺰار ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﮐﻪ در اﯾﺮان ،ﻣﺼﺮ ،ﻫﻨﺪ و ﭼﯿﻦ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ
آﻏﺎز ﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﮥ ﭘﯿﺶ ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ:
زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ :اﯾﻦ ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل در ﺑﯿﺎﺑﺎنﻫﺎی ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺻﺤﺮاﻫﺎی آﻓﺮﯾﻘﺎ رواج داﺷﺖ ،ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻢ آﺑﯽ ،ﮔﺮوﻫﻬﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺑﯿﮑﺮان ﺑﺪﻧﺒﺎل ﭼﺮاﮔﺎه از ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ
ﻣﺤﻠﯽ دﯾﮕﺮ ﮐﻮچ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﺑﺮ ﺳﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺎهﻫﺎی آب و ﯾﺎ آﺑﮕﯿﺮﻫﺎ در رﻗﺎﺑﺖ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ .ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﺻﺤﺮا ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ اداﻣﻪ ﺑﺪﻫﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻻزم ﺑﻮد ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻫﻤﮥ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﺧﻮد را ،از ﻧﮕﻬﺪاری دام ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ
ﺗﻬﯿﮥ آذوﻗﻪ و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎه ،ﺑﺪون ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﮐﻤﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﺪ .از اﯾﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻫﺮ ﻗﺒﯿﻠﻪای ،ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺘﻨﻬﺎﯾﯽ در
ﺑﺮاﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺧﺸﻦ ﭘﯿﺮاﻣﻮن از ﺧﻮد دﻓﺎع ﮐﻨﺪ .از اﯾﻨﺮو آﻣﻮزش ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ از ﻫﻤﺎن اوان ﮐﻮدﮐﯽ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭘﺴﺮی ﻻزم ﺑﻮد و ﺳﺘﯿﺰهﮔﺮی
در ﺧﻮی و ﻣﻨﺶ ﺑﺪوﯾﺎن ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ .ﻫﺮ ﻣﺮد ﺟﻨﮕﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در ﺗﻨﺎزع ﺑﻘﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎزی ﻣﯽﮐﺮد از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،اﻣﺎ
زﻧﺎن ﭼﻮن در دﻓﺎع از ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد از ﺟﻤﻠﮥ داراﯾﯽ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﯽ آﻣﺪﻧﺪ!
اﻫﻤﯿﺖ دﻓﺎع از ﺑﻘﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ ،ﻓﺪاﮐﺎری و ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﻫﻤﮥ اﻋﻀﺎ را ﻻزم ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ .ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ در راه
ﺣﻔﻆ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺟﺎﻧﺒﺎزی ﮐﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ از ﻫﻤﺎن ﮐﻮدﮐﯽ ﺳﺮﺳﭙﺮدﮔﯽ ﺑﻪ رﺋﯿﺲ ﻗﺒﯿﻠﻪ و ﺗﺮس از ﻧﻤﺎدﻫﺎ )"ﺑﺰرﮔﺎن" و "ﺧﺪاﯾﺎن"( در ﻓﺮد
ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ .از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﻫﺮ ﻣﺮد ﻋﻀﻮ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻣﺠﺎز ﺑﻮد در ﺑﺮاﺑﺮ "ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ"ﻫﺎ" ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن" و زﻧﺎن اﻋﻤﺎل ﻗﺪرت و ﺧﺸﻮﻧﺖ
ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﺑﺮآﻣﺪن ﺗﺸﺨّ ﺺ ﻓﺮدی و اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪردی ﺑﻪ "ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن" ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﺮد ،ﭘﺎﯾﮥ اﺻﻠﯽ ﻫﻮﯾﺖ
ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ را در ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺪ ﻫﺰارﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽداد.
زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ :زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﺮ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر اﺳﺘﻮار اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮ ﻫﯿﭽﮑﺲ ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ﻧﯿﺎزﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﺑﺮآورد.
از اﯾﻨﺮو ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺎزی را ﺑﺮآورده ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﺮﭼﻪ زﻣﺎن ﻣﯽﮔﺬرد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮای ﺑﺮآوردن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺧﻮد
ﺑﻪ داﻧﺶ ،ﻣﻬﺎرت و ﻫﻨﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻧﯿﺎز ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و واﺑﺴﺘﮕﯽﻫﺎ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد.
در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺷﻬﺮی ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺮوﻫﯽ ﮐﺎر دﻓﺎع از "ﺷﻬﺮ" را ﺑﻌﻬﺪه دارد و ﻧﻈﺎﻣﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﻈﺎﻣﯿﮕﺮی را ﻧﻪ از ﮐﻮدﮐﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺮﻓﻪ ای
ﻓﺮاﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺟﻨﮕﺎوری در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮۀ آﻧﺎن از اﻫﻤﯿﺖ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺖ .در ﻣﺠﻤﻮع ﻫﺮﭼﻪ "ﺗﻤﺪﻧﯽ" از ﺗﺎرﯾﺨﯽ
ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻏﻨﯽﺗﺮ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﺎﺷﺪ ،در آن ﻧﺮﻣﺨﻮﯾﯽ و رﻓﺘﺎر ﻣﺴﺎﻟﻤﺖ ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﻬﺎدﯾﻨﻪ ﻣﯽﺷﻮد.

در ﭘﻬﻨﮥ ﺳﺮزﻣﯿﻦﻫﺎی آﺳﯿﺎ ،آﻓﺮﯾﻘﺎ و اروﭘﺎ در ﻃﻮل ﻫﺰاران ﺳﺎل اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﺷﯿﻮۀ ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﻬﺎی اﻃﺮاف
ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﻫﻤﻮاره در آرزوی دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺛﺮوت و راﺣﺖ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺴﺮ ﻣﯽ ﺑﺮدﻧﺪ.در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﮐﺎﻧﻮﻧﻬﺎی ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ارﺗﺶﻫﺎی ﻣﻨﻈﻢ و ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ،ﺧﻮد را از دﺳﺖ اﻧﺪازی ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
از اﯾﻨﺮو ﻗﺒﺎﯾﻞ ﭘﺮاﮐﻨﺪه در ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ آرزوی دﯾﺮﯾﻨﮥ ﺧﻮد ﺑﺪﯾﻦ ﻧﯿﺎز داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﻮﻧﺪ و در آن ﺻﻮرت از ﻧﯿﺮوی
ﺿﺮﺑﺘﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻤﺪﻧﯽ را در ﺑﺮاﺑﺮش ﯾﺎرای ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺒﻮد .از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﯿﻨﯿﺎن ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ از ﺣﻤﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ
ﺻﺤﺮاﮔﺮدان رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ ﺳﺘﻮه آﻣﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ "ﻫﺰﯾﻨﮥ ﺑﺴﯿﺎر" در ﻃﻮل ﭼﻨﺪ ﻗﺮن "دﯾﻮار ﭼﯿﻦ" را ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﻫﻤﯿﻨﮑﻪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻣﻐﻮﻟﯽ
زﯾﺮ ﭘﺮﭼﻢ ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺴﺎدﮔﯽ از آن ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﯿﻦ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﻫﺪف ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ
ﭼﺮاﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﮑﺮان ﺑﺮای اﺳﺒﺎن ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﻮد ،ﭘﺲ از آن ﻧﯿﺰ رو ﺑﻪ ﻏﺮب ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﻫﻤﮥ آﺑﺎدیﻫﺎی دﻧﯿﺎ را ﺑﺎ ﺧﺎک ﯾﮑﺴﺎن ﮐﻨﺪ! درﺑﺎرۀ
"ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ" و "ﺑﯽﺗﺪﺑﯿﺮی" اﯾﺮاﻧﯿﺎن و روﺳﻬﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻐﻮﻻن ﺳﺨﻦ ﺑﺴﯿﺎر ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﻮدۀ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﺳﻮی
ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﻫﺠﻮم ﻣﯽ آوردﻧﺪ ،ﺗﺼﻮﯾﺮی دﯾﮕﺮ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد:
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﻧﺸﺎن دادهاﻧﺪ ،ﯾﮏ ﺟﻨﮕﻨﺪۀ ﻣﻐﻮﻟﯽ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻨﺎوب ﺑﺮ ﺳﻪ ﺗﺎ ﭼﻬﺎر اﺳﺐ ﻣﯽ راﻧﺪ ،ﺧﻮراﮐﺶ اﻏﻠﺐ ﺗﮑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﺧﺸﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در زﯾﺮ ﻧﻤﺪ زﯾﻦ ﻗﻮام ﻣﯽآﻣﺪ؛ در ﺻﻮرت ﺗﺸﻨﮕﯽ ﺑﻪ دﺷﻨﻪای ﮔﺮدن اﺳﺐ را ﻣﯽ ﺷﮑﺎﻓﺖ و ﺟﺮﻋﻪای ﺧﻮن
ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﭘﯿﺶ ﻗﺮاول ﺳﭙﺎه ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ در ﯾﮏ روز ﺗﺎ  ۴۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ را ﻃﯽ ﮐﻨﺪ .ﺳﺮﻋﺘﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﭘﯿﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﺎی آن
ﻧﻤﯽ رﺳﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺧﺒﺮ ﺣﻤﻠﮥ ﻣﻐﻮﻻن را ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻌﺪی ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ!
ﺣﺘﯽ اﮐﻨﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان در ﺟﻬﺎن ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﮑﯽ از آﺧﺮﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ را در ﻣﻨﻄﻘﮥ "دارﻓﻮ")ﺳﻮدان(

ﻣﯽﺗﻮان دﯾﺪ .ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻫﻔﺖ ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺑﺪﻧﺒﺎل ورود ﻗﺒﯿﻠﻪای ﺑﻨﺎم"ﺑﻘﺎره"):ﮔﺎوﭼﺮان( از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن آﻏﺎز
ﺷﺪ و از آن ﭘﺲ ﺳﺎﮐﻨﺎن دارﻓﻮ ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺷﺒﯿﺨﻮن اﯾﻦ ﺻﺤﺮاﮔﺮدان )ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﺑﻪ۳۰ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ!( ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .اﻧﮕﯿﺰۀ
ﺷﺒﯿﺨﻮنﻫﺎی اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﻃﻮل ﻗﺮﻧﻬﺎ رﺑﻮدن ﺑﻮﻣﯿﺎن آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﺮده ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﮥ
ﻋﺮﺑﯽ ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ "ﮐﺎﻻ" را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺴﺎل ۱۹۸۷م .اﯾﻦ ﻗﺒﺎﯾﻞ در ﺧﺪﻣﺖ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺳﻮدان ﺳﭙﺎه
ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ )ﺑﻨﺎم "ﺟَ ﻨﺠَ ﻮﯾﺪ"( ﺗﺸﮑﯿﻞ دادﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻫﺪف "ﭘﺎﮐﺴﺎزی" ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن ،در ﻃﻮل ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺳﺎل  ۳۰۰ﻫﺰار ﺗﻦ
را ﮐﺸﺘﻪ و ﺣﺪود دو و ﻧﯿﻢ ﻣﯿﻠﯿﻮن را آواره ﺳﺎﺧﺖ.
دو ﺷﯿﻮۀ ﯾﺎد ﺷﺪۀ زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ ،اﻧﮕﯿﺰۀ ﭘﺎﯾﺪارﺗﺮﯾﻦ و ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ در ﻃﻮل ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻮده اﺳﺖ .روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ
ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﻬﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﺨﺸﯽ از ﺻﺤﺮاﮔﺮدان را در "ﺷﻬﺮ"ﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ ،ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﻠﯽ ﺟﻮاﻣﻊ ﺑﺸﺮی ﮐﻤﮏ
ﻣﯽﮐﺮد ،اﻣﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﻏﺎرت و ﮔﺎﻫﯽ ﻧﺎﺑﻮدی ﺷﻬﺮﻫﺎ ،دﺳﺖ آوردﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻧﺴﻞ از ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮﺑﺎد ﻣﯽرﻓﺖ.
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻧﯿﺰ ﭘﺲ از ﻫﺰار ﺳﺎل ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﭘﻮﺳﯿﺪﮔﯽ داﺧﻠﯽ،
ﺗﺴﻠﻂ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ و ﯾﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺎرﮐﺲ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﺮد ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺑﯽﺻﺮﻓﻪ ﺷﺪن ﺑﺮدهداری ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺿﺮﺑﺎت ﻫﺠﻮمﻫﺎی
ﭘﯽدرﭘﯽ "ﺑﺮﺑﺮ"ﻫﺎی آﺳﯿﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ "ﻫﻮن"ﻫﺎ و اﻗﻮام ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ژرﻣﻦ ﻫﺎ از ﭘﺎی درآﻣﺪ.
ﻧﮑﺘﮥ ﻣﻬﻢ آﻧﮑﻪ ﺗﻬﺎﺟﻢ ﻣﮑﺮر "ﺑﺮﺑﺮ"ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﺑﺸﺮی ﺑﺮاﺳﺘﯽ ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ "ﺑﺮﺑﺮ"ﻫﺎ ﺑﺮای
اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻫﻤﺎن اﻫﻤﯿﺘﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﮥ ﭼﯿﻨﯿﺎن ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻻن .ﺷﺎﻫﺪ آﻧﮑﻪ روﻣﯿﺎن ﻫﻢ در ﺑﺮاﺑﺮ "ﺑﺮﺑﺮ"ﻫﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ،در ﻗﺮن
دوم ﻣﯿﻼدی در ﺟﺰﯾﺮۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ درﻧﺰدﯾﮑﯽ ﻣﺮز ﮐﻨﻮﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﮑﺎﺗﻠﻨﺪ دﯾﻮاری ﺑﻪ ﻃﻮل ۱۳۳ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ،ﻋﺮض  ۳ﺗﺎ  ۵و ارﺗﻔﺎع  ۴ﺗﺎ  ۶ﻣﺘﺮ
ﺑﻨﺎ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ﮐﻪ "دﯾﻮار ﻫﺎدرﯾﺎن"  Hadrianswallﻧﺎم داﺷﺖ .دﯾﻮار ﻃﻮﻻﻧﯽﺗﺮی ﻧﯿﺰ ﻗﺎرۀ اروﭘﺎ را ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﯽ و ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﮐﺮد .ﺳﺎﺧﺘﻦ اﯾﻦ دﯾﻮار ﺑﻨﺎم  Limesﮐﻪ از ﺑﺮج و ﺑﺎروﻫﺎی ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﭼﻨﺪ ﻗﺮن ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ و ﻃﻮل
آن ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﮐﻨﻮﻧﯽ آﻟﻤﺎن ﺑﻪ  ۵۵۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﯽ رﺳﯿﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن از دﯾﺪ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن دو ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﯾﻦ ﺑﺮﺗﺮی را دارد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻣﯽ ﺗﻮان
ﻼ ﻣﺘﻔﺎوت را ﺗﺸﺨﯿﺺ داد ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﺟﻮاﻧﺐ
دو ﺟﻬﺎنﺑﯿﻨﯽ ﻣﺘﻀﺎد ،دو ﻧﻮع ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﻼم دو ﺳﺎﺧﺖ روﺑﻨﺎﯾﯽ ﮐﺎﻣ ً
زﻧﺪﮔﯽ را درﺑﺮﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ.
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ،ﻫﻤﮥ داﻧﺴﺘﻨﯽﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز زﻧﺪﮔ ﯽ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﯽ ﺳﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﯿﻨﻪ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻨﺮو ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن در
ُﺳﺮاﯾﺶ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﭘﺮدازی ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ ،ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻧﺪارﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﺎی داﻧﺶﻫﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ
ﻣﯽرود ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﻫﯿﭽﯿﮏ از ﺗﯿﺮهﻫﺎی ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺧﻂ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﻋﺎرﯾﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ
ﭼﻨﮕﯿﺰ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﯽ دﺳﺖ ﻧﺰده ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮﻣﺎن داد ﻣﻐﻮﻻن ﺧﻂ اﯾﻐﻮری )ﻗﻮﻣﯽ ﺳﺎﮐﻦ در ﻏﺮب ﭼﯿﻦ( را ﺑﺮای ﻧﻮﺷﺘﻦ "ﯾﺎﺳﺎ"
ﻼ "ﺗﺮﮐﺎن" در ﺟﻤﻬﻮری آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ﺑﻪ ﺧﻂ روﺳﯽ )اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﺣﺮوف ﻻﺗﯿﻦ( ،در آذرﺑﺎﯾﺠﺎن اﯾﺮان ﺑﻪ ﺧﻂ ﻓﺎرﺳﯽ
ﻓﺮاﮔﯿﺮﻧﺪ) .در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻧﯿﺰ ﻣﺜ ً
و در ﺗﺮﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﯽ )اﯾﻨﮏ ﺑﻪ ﻻﺗﯿﻦ( آﻏﺎز ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺮدﻧﺪ!(

دو ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺳﺖ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ ﺑﻪ دو "روﺑﻨﺎ"ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ دو ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯽ
ﻣﺘﻀﺎد ﻣﻨﺠﺮ ﻣﯽ ﮔﺮدد .ﺗﻀﺎدی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﺪت ﻣﯿﺎن دو ﻃﺒﻘﻪ در ﺟﺎﻣﻌﮥ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﯾﺪ:

ﺑﺮای ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان اﻃﺎﻋﺖ ﺑﯽ ﭼﻮن و ﭼﺮا از "ﺑﺰرﮔﺎن" و واﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎدﻫﺎی ﻗﺒﯿﻠﻪ اﻫﻤﯿﺘﯽ ﺣﯿﺎﺗﯽ دارد و ﻫﻮﯾﺖ او ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ
ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻫﻮﯾﺖ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮد را دو ﺟﻨﺒﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ :ﯾﮑﯽ اﻃﺎﻋﺖ از "ﺑﺰرﮔﺘﺮ" و
ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ "ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ" و دﯾﮕﺮی ﻫﻤﺪردی ﺑﺮادراﻧﻪ ﺑﺎ "ﺧﻮدی" و دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺎ "ﻏﯿﺮﺧﻮدی".
در ﺷﻬﺮ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر ﻫﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻋﻀﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن اﻓﺮاد ﻧﯿﺎز دارد و ﻫﻤﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ،ﺑﻪ
ﻧﺰدﯾﮑﯽ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ و ارادی ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﻓﺮد درﺑﺎرۀ ارزش وﺟﻮدی ﺧﻮد ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺰﯾﯽ از ﮐﻞ ﻣﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
واﺑﺴﺘﮕﻲاش ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﮔﺎﻫﻲ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ .از اﯾﻨﺮو ﻻزم ﻣﯽ آﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺠﺎی "ﺳﻨﺖ"ﻫﺎ ،اﯾﻨﮏ "ﻗﺎﻧﻮن" رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ را ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
وﺿﻊ و ﮐﻨﺘﺮل ﻗﺎﻧﻮن ﻧﯿﺰ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ را ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آورد و در ﺳﺎﯾﮥ ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎﺑﺶ در ذﻫﻦ ﻓﺮد
ﺑﻪ روﯾﺎی ﺑﺮادری ﺑﺸﺮ داﻣﻦ ﻣﯽ زﻧﺪ .ﺑﻪ ﻗﻮل اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ ،ﺗﺎزه ﺑﺎ "ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر" ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺸﺮ آﻏﺎز ﻣﯽ ﮔﺮدد!)(۳
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺮﺷﺖ دو ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ارزﺷﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮای ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮای ﺣﻔﻆ ﺧﻮد و ﺧﺎﻧﻮادهاش آﻣﺎدۀ ﭘﯿﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﻮﯾﯽ ﺧﺸﻢ و ﺧﺸﻮﻧﺖ و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﺳﻠﺤﺸﻮری و ﻓﺪاﮐﺎری وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﻨﺪ ﮐﻪ در اﺷﻌﺎر ﺣﻤﺎﺳﯽ آﻧﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .ﺑﺮﻋﮑﺲ ،در ﻣﯿﺎن
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽﻫﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﻫﻨﺮی ﺟﺎی ﺳﻠﺤﺸﻮری را ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻫﻤﺪردی ،راﺳﺘﯽ و اﻣﺎﻧﺖ ارزش ﻣﯽ ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﻼ ﺑﺮای
اﮔﺮ ﺑﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﻌﻨﻮان "دورﺗﺮﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪۀ روﺑﻨﺎﯾﯽ" ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ ،در آن ﻧﯿﺰ اﺛﺮات اﯾﻦ دو ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺎزﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺜ ً
ﺑﺴﯿﺎری ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺶ ﺳﺪه ﭘﺲ از ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪ ،اﻣﺎ از ﺑﺴﯿﺎری ﺟﻮاﻧﺐ از آن "ﻋﻘﺐ"ﺗﺮ اﺳﺖ.
اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻻ ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان دﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻨﺪو از دو ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ دو ﺷﯿﻮۀ زﯾﺴﺖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻨﺪ و رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻫﻤﺎﻧﻘﺪر ﮐﻪ "ﺑﺮادری ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و ﻧﺠﺎﺳﺖ ﻏﯿﺮﻣﺴﻠﻤﺎن" ﺑﺮای دﯾﺎﻧﺘﯽ ﮐﻪ در ﻣﯿﺎن ﺑﺎدﯾﻪ ﻧﺸﯿﻨﺎن ﻋﺮب
ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﻧﺴﺒﺖ "ﻫﻤﺴﺎﯾﻪات را ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺎن ﺧﻮد دوﺳﺖ ﺑﺪار!")ﻣﺘّﯽ (۲۲ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اﺳﺖ.
اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﻧﮕﻠﺲ دﻗﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ " :ﻧﻪ ﺟﻠﯿﻞ و اورﺷﻠﯿﻢ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ و رُم زاﯾﺸﮕﺎه آﯾﯿﻦ ﻧﻮﯾﻦ
ﺑﻮدﻧﺪ (۴) ".ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ در ﯾﻬﻮدﯾﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ ﺳﺪه در ﻣﺮاﮐﺰ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم رﺷﺪ ﮐﺮد
و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ آﻧﺮوزﮔﺎر را ﺑﺎزﺗﺎب ﻣﯽ داد.
ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﺒﺐ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ در اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﺴﺮﻋﺖ ﭘﺮاﮐﻨﺪه ﺷﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ در اروﭘﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ در ﺳﺪهﻫﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺒﺎل روﺑﺮو ﮔﺸﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال آﯾﯿﻦﻫﺎی ﻫﻨﺪی و ﭼﯿﻨﯽ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﭘﺪﯾﺪ
ﻼ ﺟﻨﺒﮥ ﺷﺮﯾﻌﺖ ﻧﺪارﻧﺪ.
آﻣﺪﻧﺪ ،اﺻ ً
ﭼﻮن از دﯾﺪﮔﺎه ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﯾﺮان در آوردﮔﺎه ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﻨﮕﺮﯾﻢ" ،اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ" را در ﻣﺮﮐﺰ آﺳﯿﺎ ،از ﭼﻬﺎر ﺳﻮ در "ﻣﺤﺎﺻﺮۀ" ﺻﺤﺮاﻫﺎ و آﻣﺎج
ﭘﺮﺷﻤﺎرﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻬﻤﮕﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽﯾﺎﺑﯿﻢ .ﺑﺤﺪی ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﺎرﯾﺦ اﯾﺮان را ﺑﺎ ﻓﺮاز وﻧﺸﯿﺐﻫﺎی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰش
ﺗﻨﻬﺎ از ﻫﻤﯿﻦ دﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﺗﻮﺿﯿﺢ داد.
اﮔﺮ ﻧﮕﺎرش را ﻧﺸﺎﻧﮥ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ،ﺳﻨﮓ ﻧﺒﺸﺘﮥ ﻣﯿﺘﺎﻧﯽ ) Mittaniﻧﮕﺎرش۱۳۱۷پ.م و ﮐﺸﻒ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ Winklerﺑﺴﺎل
۱۹۰۸م .در ﺑﻐﺎزﮐﻮی( ﺣﺎﮐﯽ از آﻧﺴﺘﮑﻪ در ﻓﻼت اﯾﺮان از  ۳۳ﻗﺮن ﭘﯿﺶ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .درﺑﺎرۀ ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان
ﺑﻪ ﭘﺎرﺳﻬﺎ و ﻣﺎدﻫﺎ زﯾﺎد ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ،اﻣﺎ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻫﺮودوت ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻮرش ﺑﺰرگ در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ "ﺳﮑﺎ"ﻫﺎ در ﺷﺮق درﯾﺎی
ﻣﺎزﻧﺪران ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ .از آن ﭘﺲ ﻧﯿﺰ در ﻃﻮل ﻫﺰار ﺳﺎل "ﺗﻮراﻧﯿﺎن" ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ )ﻏﺰان ،ﮐﻮﺷﺎﻧﯿﺎن ،ﻗﯿﭽﺎﻧﯿﺎن و ﮐﯿﺪارﯾﺎن (..ﯾﮑﯽ
ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ﺑﻪ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺟﺎﻟﺐ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﯾﻮار ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺣﻤﻼت ﻣﺠﺒﻮر ﺷﺪﻧﺪ :از ﺟﻤﻠﻪ "دﯾﻮار ﺑﺰرگ ﮔﺮﮔﺎن")دﯾﻮار
ﺳﺮخ( ﮐﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﺶ در زﻣﺎن ﯾﺰدﮔﺮد ﯾﮑﻢ آﻏﺎز ﺷﺪ و در دﺷﺖ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮل ۲۰۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض  ۶ﺗﺎ  ۱۰ﻣﺘﺮ اﻣﺘﺪاد داﺷﺖ.
در دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ" ،ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺎن")ﻫﻮنﻫﺎی ﺳﻔﯿﺪ( ﻣﺘﺤﺪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ ﭘﯿﺮوز ﺷﺎه در ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ ،ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺎن
وارد ﺧﺎک اﯾﺮان ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﮐﺸﻮر را ﺧﺮاج ﮔﺬار ﺧﻮد ﮐﺮدﻧﺪ۴۸۴).م (.از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎج ﺑﻤﺪت  ۸۳ﺳﺎل ﯾﮑﯽ از وﻇﺎﯾﻒ
ﻣﻬﻢ و ﺷﺎق ﺷﺎﻫﺎن اﯾﺮان ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه اﻧﻮﺷﯿﺮوان آﻧﺎن را ﺷﮑﺴﺖ داد و ازﻣﺮزﻫﺎی ﮐﺸﻮر دور ﮐﺮد۵۶۷) .م(.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ "ﺗﺴﻠﻂ ﻫﭙﺘﺎﻟﯿﺎن ﻣﻮﺟﺪ ﺧﻮاری و ذﻟﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد")دﻫﺨﺪا( اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﻓﺮﻣﺎن داد اﯾﻦ ﺑﺎر در ﻏﺮب درﯾﺎی
ﻣﺎزﻧﺪران )اران( دﯾﻮار ﺳﻨﮕﯽ ﺑﺰرﮔﯽ )ﺑﻨﺎم"دژ درﺑﻨﺪ"( ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ۱۸ﺗﺎ  ۲۰ﻣﺘﺮ و ﻃﻮل  ۴۰ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ از ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﮐﺮاﻧﮥ درﯾﺎ ﺑﻨﺎ
ﺷﻮد.
ﭘﺲ از اﻧﻮﺷﯿﺮوان ﺗﺎ ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب در ﻃﻮل ﮐﻤﺘﺮ از ﯾﮏ ﺳﺪه" ،ﺗﺮﮐﺎن" ﺳﻪ ﺑﺎر ﺑﻪ اﯾﺮان ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎر اول ﺑﺴﺎل ۵۸۸م .ﮐﻪ از
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ وارد ﺷﺪﻧﺪ ،اﻣﺎ دﯾﺮی ﻧﭙﺎﯾﯿﺪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻨﻪ ﺗﺎر وﻣﺎر ﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺧﺴﺮو ﭘﺮوﯾﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
درﮔﯿﺮی ﻟﺸﮕﺮ اﯾﺮان ﺑﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﺗُﺨﺎرﺳﺘﺎن )ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( را اﺷﻐﺎل ﮐﺮدﻧﺪ۶۱۹).م (.ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺗﺮﮐﺎن ﻏَﺰ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
)ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﯽ ﭘﯿﺶ از ﻫﺠﻮم اﻋﺮاب( ﺑﺮ "دژ درﺑﻨﺪ" ﻏﺎﻟﺐ آﯾﻨﺪ و ﺑﻪ ﻗﻔﻘﺎز رﺧﻨﻪ ﮐﻨﻨﺪ۶۲۶).م(.
ﺣﻤﻼت ﯾﺎد ﺷﺪه ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺣﻤﻼت ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان آﺳﯿﺎی ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره از ﺷﺮق و ﺷﻤﺎل ،اﯾﺮانزﻣﯿﻦ را ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز
ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺒﺎﯾﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ در ﻏﺮب ﻧﯿﺰ اﻣﭙﺮاﺗﻮری اﯾﺮان از ﺑﺪو ﭘﯿﺪاﯾﺶ ،اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﯾﻮﻧﺎن ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم و

ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺑﺎ ﺑﯿﺰاﻧﺲ ﻫﻤﻮاره در ﮐﺸﺎﮐﺶ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد .اﻣﺎ ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﮐﺸﺘﺎر و زﯾﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ در
ﺑﺮآورد ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻣﺎﻫﯿﺘﯽ دﯾﮕﺮ داﻧﺴﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﺟﻮاﻣﻊ در آﻧﺮوزﮔﺎر ،آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﯾﺪ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻃﺒﯿﻌﯽ دو
اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺎ ﻣﺮز ﻣﺸﺘﺮک داﻧﺴﺖ .ﺑﺮﺧﯽ ﺣﺘﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶ را ﻧﻮﻋﯽ ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﮔﺮ ﺣﻤﻠﮥ
اﺳﮑﻨﺪر را در ﻧﻈﺮ ﮔﯿﺮﯾﻢ ،اﺑﺘﮑﺎر اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﯿﺰۀ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی او ﺑﺮ دارﯾﻮش ﺳﻮم ﺷﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ،ﻟﺸﮕﺮﯾﺎن او ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺧﺮاﺑﯽ
ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺎر ﻧﯿﺎوردﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ "اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ"ﻫﺎ ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮوﯾﺞ اﻧﺪﯾﺸﻪ و داﻧﺶ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺧﻮﻧﯽ ﺗﺎزه ﺑﻪ ﭘﯿﮑﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﯾﺮان
رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .درﺑﺎرۀ آﺗﺶﺳﻮزی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﯿﺪ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺑﺤﺎل ﻫﺮﭼﻪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎل آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﯿﺎن اﯾﺮان و ﻗﺪرت ﻫﺎی ﻫﻢ ارزش را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﺑﺮﺧﻮرد زاﯾﻨﺪۀ ﺗﻤﺪنﻫﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد ،درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺣﻤﻼت
ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن ،از ﺟﺰﯾﺮۀ ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﭼﯿﻦ ،را ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻬﺎﺟﻢ وﯾﺮاﻧﮕﺮ "ﺑﺮﺑﺮ"ﻫﺎ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﭼﭙﺎول و ﮐﺸﺘﺎر داﻧﺴﺖ.

از اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺗﻬﺎﺟﻢ اﻋﺮاب ﻧﯿﺰ ﯾﮏ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻬﺎﺟﻤﯽ ﺑﻮد .ﻫﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﺗﻬﺎﺟﻢ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺷﺪ ﮐﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺟﻬﺎن
ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﺳﺖ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻫﻢ ﺑﺎﯾﺪ آﻧﺮا در ﺗﻤﺎﻣﯽ دوران ﭘﯿﺶ از اﻧﻘﻼب ﮐﺒﯿﺮ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ روﯾﺪاد ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ
داﻧﺴﺖ.
ﺷﺎﻫﺪ اﺻﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ادﻋﺎ اﯾﻨﺴﺘﮑﻪ ﻫﻤﮥ دﯾﮕﺮ ﺣﻤﻼت ﭘﺮﺷﻤﺎر ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﺗﺎرﯾﺦ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺿﺮﺑﺎت ﻋﻈﯿﻤﯽ ﺑﺮ آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻣﺪﻧﯽ و
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺸﺮ وارد ﻣﯽ ﺳﺎﺧﺖ ،اﻣﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ "ﺑﺮﺑﺮﯾﺖ" ﺧﻮد آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺳﺎﮐﻦ ﺷﺪن در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن و اﻗﺘﺒﺎس راه و روش
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﻧﺮژی ﻣﺨﺮب ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﻣﺜﺎل ﺑﺎرز ﺑﺮای اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻮد ،ﮐﻪ اﻧﺤﻼﻟﺶ ﻧﻪ ﺑﻪ
ﯾﮏ ﺿﺮﺑﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ در ﻃﻮل دو ﻗﺮن )۵۶۸ـ ۳۷۵م (.ﺑﻮﺳﯿﻠﮥ ﺣﻤﻼت ﭘﯽ در ﭘﯽ "ﺑﺮﺑﺮ"ﻫﺎی رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اروﭘﺎ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﯿﺪ!
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ،در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم )ﻏﺮﺑﯽ( از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ؛ در ﻋﻮض زﺑﺎن ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
روﻣﯽ اﯾﻨﮏ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﯽ اروﭘﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺸﺘﻪ ﺑﻮد .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﻧﯿﺰ ﺗﺎرﯾﺦﭘﮋوﻫﺎن ﺑﺠﺎی "ﺣﻤﻼت ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ" از دو ﻗﺮﻧﯽ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻘﻮط اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﻏﺮﺑﯽ اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ،ﺑﻌﻨﻮان "دوران ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮﺑﺮﻫﺎ"  migration of Barbarianﯾﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ! در ﭼﯿﻦ و ﻫﻨﺪ
ﻧﯿﺰ ﻫﻤﻮاره ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ اﻗﻮام ﻣﻬﺎﺟﻢ در ﺟﺎﻣﻌﻪ ادﻏﺎم ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
اﻣﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﻪ ﺣﻮزۀ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )ﺑﯿﺰاﻧﺲ ،ﻣﺼﺮ و اﯾﺮان( را از ﻧﻔﺲ اﻧﺪاﺧﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺷﮑﺎﻓﯽ ﻣﯿﺎن اروﭘﺎ و
ﺗﻤﺪنﻫﺎی ﺷﺮق ﺑﻮﺟﻮد آورد ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﮥ آن ،ﺗﺒﺎدل ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﯿﺎن ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻧﯿﺎی آﻧﺮوزﮔﺎر از ﻣﯿﺎن رﻓﺖ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﭘﺲ از ﻫﻔﺖ
ﻗﺮن اروﭘﺎﯾﯿﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎ ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎرﮐﻮﭘﻮﻟﻮ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻬﺎی ﭼﯿﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ ﺷﺪﻧﺪ!
ﺑﺎ ﺗﺴﻠﻂ اﻋﺮاب ﺑﺮ ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺠﺎی آﻧﮑﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺪوی ﺑﺮ آن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ ،ﺑﺪوﯾﺖ ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن ﺑﺮ
ﻧﯿﻤﯽ از ﺟﻬﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ آﻧﺮوزﮔﺎر ﺣﺎﮐﻢ ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﭘﯿﺮوزی ﻋﺮﺑﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺧﻼف دﯾﮕﺮ اﻗﻮام آﺳﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ از ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی
اﯾﺮان ﻣﯽﺗﺎﺧﺘﻨﺪ ،از ﺟﻨﻮب و در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ )ﺗﯿﺴﻔﻮن( وارد ﺧﺎک اﯾﺮان ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺼﺮف و ﻧﺎﺑﻮدی ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ در واﻗﻊ ﺳﺮ
اﻣﭙﺮاﺗﻮری را از ﭘﯿﮑﺮش ﺟﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮﮐﺰﯾﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺳﺎﻣﺎن دﻫﺪ در ﻣﯿﺎن ﻧﺒﻮد و ﻫﻤﮥ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻬﺎی
ﻣﺤﻠﯽ دﯾﺮ ﯾﺎ زود ﻣﺤﮑﻮم ﺑﻪ ﺷﮑﺴﺖ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﻤﮥ اﺷﺎرات ﺑﻪ ﺿﻌﻒ ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯿﺎن و ﯾﺎ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ در درون ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ارﺗﺶ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺟﻨﮓ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎ روﻣﯿﺎن
و ﯾﺎ ﮔﻮﯾﺎ ﻧﻮﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ اﻋﺮاب و دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺟﯿﻬﺎت ،ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را در ﭘﺮده ﺑﮕﺬارد ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ﺗﻮدۀ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﺮان ﺗﺎﺧﺖ
ﻫﻤﺎن ﺑﻮد ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﮕﺮدان ﺗﺎرﯾﺦ را ﺑﺴﻮی ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻤﺪن ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ و اﺳﻼم ﭘﺮﭼﻤﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺳﺎﯾﮥ آن ﻗﺒﺎﯾﻞ ﻋﺮب ﺑﻪ اﺗﺤﺎدی
ﮐﻪ ﻗﺮﻧﻬﺎ در آرزوﯾﺶ ﺑﻮدﻧﺪ رﺳﯿﺪﻧﺪ .در اﯾﻦ دوران ﻋﺮب ﺧﻄﯽ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﻪ ﺑﺪان ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ ،واﻧﮕﻬﯽ ﺑﺪون ﻗﺮآن ﻫﻢ از اﻧﮕﯿﺰۀ
ﮐﺎﻓﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ،ﺑﺮای آﻧﮑﻪ "ﮐﻔﺎر" را از دم ﺗﯿﻎ ﺑﮕﺬراﻧﺪ و زن و ﻣﺎﻟﺸﺎن را ﺗﺼﺎﺣﺐ ﮐﻨﺪ.
ﻼ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ اﯾﺮان ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺣﻤﻠﮥ اﻋﺮاب در ﮐﺪام
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ،در واﻗﻊ اﺻ ً
ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺑﺴﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،در ﻫﺮ ﺟﺎی دﻧﯿﺎی آﻧﺮوزﮔﺎر ﻫﺮﮔﺎه ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺑﺪوی ﺑﻪ اﺗﺤﺎد دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،دﯾﮕﺮ ﻫﯿﭻ ﺳﺪّی ﯾﺎرای
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﺎ آن را ﻧﺪاﺷﺖ و اﯾﻦ ﺑﻬﺎﺋﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﺰاران ﺳﺎل ﻣﺮدم ﻣﺘﻤﺪن در ﺷﺮق و ﻏﺮب دﻧﯿﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
واﻧﮕﻬﯽ اﮔﺮ ﺟﺎﻣﻌﮥ اﯾﺮان در اﯾﻦ ﻟﺤﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ "ﺿﻌﻔﯽ" داﺷﺖ ،در اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ آﺑﺴﺘﻦ ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﺟﻬﺖ ﮔﺬار از ﻣﺮﮐﺰﯾﺖ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
و ﺗﮏ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﺎﺗﺮاﭘﯽ )ﻓﺪراﻟﯽ( و ﭼﻨﺪ ﺻﺪاﯾﯽ دﯾﻨﯽ ﺑﻮد .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺸﻬﻮری ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ،ﺷﻮرشﻫﺎی ﭘﯿﺎﭘﯽ
و رﺧﻨﮥ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ از ﻏﺮب و ﺑﻮداﺋﯿﺴﻢ از ﺷﺮق ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎرز اﯾﻦ ﺗﺤﻮل دورانﺳﺎز ﺑﺸﻤﺎر آﯾﻨﺪ(۵).
اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را ﻧﯿﺰ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ،ﮐﻪ ﺑﻮﯾﮋه در "ﻏﺰوات" اﺧﯿﺮ آﺑﺪﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،از
ﺗﺤﺮﮐﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻐﻮﻻن ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ .واﻧﮕﻬﯽ )ﺑﺮ ﺧﻼف ﻣﻐﻮﻻن( ﻫﻤﻮاره ﻗﻮای ﺗﺎزه ﻧﻔﺴﯽ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺮب
ﻣﯽﭘﯿﻮﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی روﻣﯽ از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ  ۱۴ﻫﺰار ﻧﯿﺮوی ﮐﻤﮑﯽ ﺳﺮرﺳﯿﺪ و
ﺑﻪ ﮐﻤﮏ آﻧﺎن ﺷﮑﺴﺖ ﺳﭙﺎه روم و ﺗﺴﻠﻂ ﺑﺮ اﺳﮑﻨﺪرﯾﻪ ﻣﻤﮑﻦ ﺷﺪ۶۴۱) .م (.ﭘﯿﺶ از آن ﻧﯿﺰ در ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک ) Yarmoukﻧﺰدﯾﮏ
دﻣﺸﻖ( ،ﻟﺸﮕﺮ ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس ،اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﺷﺮﻗﯽ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎه در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﺮﺑﺎن )۳۶ﻫﺰار ﻧﻔﺮ( اﯾﺴﺘﺎدﮔﯽ ﮐﺮد ،ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻋﻤﺮ ﻧﯿﻤﯽ از

ﻟﺸﮕﺮ ﻋﺮب ﮐﻪ در ﻣﺮزﻫﺎی اﯾﺮان ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﻮد )ﮔﻮﯾﺎ۹ﻫﺰار ﺗﻦ( از ﻣﯿﺎن ﺑﯿﺎﺑﺎن ﺑﺴﺮﻋﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﯾﺮﻣﻮک رﺳﺎﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺮوزی در ﺟﻨﮓ
ﺷﺪ.
در ﺑﺴﯿﺎری ﮐﺘﺎﺑﻬﺎی ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﭼﻨﺎن ﺟﻠﻮه داده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﭘﯿﺮوزی اﻋﺮاب ،در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﺮاﻧﯿﺎن ﺑﻮد .درﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﻋﺮﺑﺎن ﭘﺲ از ﭼﻨﺪ
دﺳﺖاﻧﺪازی ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮزی اﯾﺮان از ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮدﻧﺪ۶۳۳).م (.ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک رخ داد و ﺑﺮای ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺑﺎر
ﭘﯿﺮوزی ﺑﺰرﮔﯽ ﻧﺼﯿﺐ آﻧﺎن ﺷﺪ؛ آﻧﻬﻢ ﺑﺮ ﻟﺸﮕﺮ ﻫﺮاﮐﻠﯿﻮس اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم ﺷﺮﻗﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﭘﯿﺶ ﭘﺲ از ﺣﺪود  ۲۳ﺳﺎل
ﺟﻨﮓ ،ﺑﺴﺎل ۶۲۵م .ﺑﺮ ﺳﺮدار اﯾﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮﺑﺮاز ﭘﯿﺮوز ﺷﺪه و ﺗﺎ ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﺗﯿﺴﻔﻮن راﻧﺪه ﺑﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎ ﭘﯿﺮوزی
در ﺟﻨﮓ ﯾﺮﻣﻮک و ﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻏﺎرت دﻣﺸﻖ )۶۳۵م(.ﭼﻨﺎن اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺴﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﭘﺲ از ﭘﯿﻮﺳﺘﻦ دو ﻟﺸﮕﺮ ﺗﺎزه
ﻧﻔﺲ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺟﻨﮓ در ﻗﺎدﺳﯿﻪ ﺑﺮآﯾﻨﺪ۶۳۷) .م(.
در ﻣﻘﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن ﻗﺼﺪ داﺷﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ را از ﭼﻬﺮۀ ﺟﻬﺎن ﭘﺎک ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﮥ ﺻﺤﺮاﻫﺎی دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭼﺮاﮔﺎه ﻣﻐﻮﻻن ﺑﺪل
ﺷﻮﻧﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻦ آرزو را ﻫﻢ در ﺳﺮ ﻣﯽ ﭘﺮورﯾﺪ ﮐﻪ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن را ﺑﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﺟﻬﺎن ﺑﺪل ﺳﺎزد .از اﯾﻨﺮو ﻣﻐﻮﻻن ﻫﻤﻪ ﺟﺎ ﭘﯿﺶ از ﮐﺸﺘﺎر
اﻫﺎﻟﯽ ،ﭘﯿﺸﻪوران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان را ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻐﻮﻟﺴﺘﺎن ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﺎدﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﭘﺎﯾﺘﺨﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﻗﺮهﻗﻮروم )ﺻﺨﺮۀ ﺳﯿﺎه(
ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﻨﺪ۱۲۲۰).م (.اﯾﻦ ﺷﻬﺮ در زﻣﺎن ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭼﻨﮕﯿﺰ ،ﻗﻮﺑﻼی ﺧﺎن ،ﺑﻪ ﺷﻬﺮی ﺑﺎ ﻗﺼﺮﻫﺎ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺪل ﺷﺪ ،ﮐﻪ در آن
ﺑﻮداﯾﯿﺎن ،ﻣﺴﯿﺤﯿﺎن و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﻣﺴﮑﻦ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻣﻐﻮﻻن ﺗﻨﻬﺎ در ﻃﻮل ﯾﮏ ﻧﺴﻞ ،ﻧﮕﺎرش
آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ آﯾﯿﻦ ﺑﻮداﯾﯽ ﮔﺮوﯾﺪﻧﺪ و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻦ ﺷﺪﻧﺪ! )(۶
ﻣﯽداﻧﯿﻢ ﮐﻪ ﻋﺮﺑﺎن "ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ" دﯾﮕﺮ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻫﺮ ﺷﻬﺮی ﮐﻪ دﺳﺖ ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻣﺮدان را ﻣﯽﮐﺸﺘﻨﺪ و
"زﻧﺎن" را ﺑﻪ اﺳﯿﺮی ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﯿﺴﻔﻮن "ﺳﻴﺼﺪ ﻫﺰار زن و دﺧﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﮐﺸﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ .ﺷﺴﺖ ﻫﺰار ﺗﻦ از آﻧﺎن ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه ﻧﻬﺼﺪ ﺑﺎر ﺷﺘﺮ زر و ﺳﻴﻢ  ..ﺑﻪ داراﻟﺨﻼﻓﻪ ﻓﺮﺳﺘﺎده ﺷﺪﻧﺪ(۷)".
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ در ﻣﺮﮐﺰ "ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ" ﻣﺪﻧﯿﺘﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﯿﺎﻣﺪ! ﭘﯿﺶﺷﺮط "ﻣﺪﻧﯿﺖ" ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ و درﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ
"ﻣﺪﻧﯿﺖ اﺳﻼﻣﯽ" ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ،در واﻗﻊ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪۀ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎﺷﯿﮥ "اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺧﻠﻔﺎ" ﭼﻨﺪ ﻗﺮﻧﯽ دوام آورد.
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ ﺑﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺮ و ﺳﻮرﯾﻪ ،ﻫﻮﯾﺖ روﻣﯽ ـ ﻣﺴﯿﺤﯽ ﭼﻨﺎن ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺳﻼﻣﯽ ـ ﻋﺮﺑﯽ داد؛
ﮐﻪ ﻧﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﯿﺰ از ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮﻓﺖ) .ﻧﺎم ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﻮرﯾﻪ(Levante :

اﻣﺎ در اﯾﺮان ،ﺗﻨﻬﺎ ﺑﯿﺶ از  ۲۰ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﻋﺮﺑﺎن ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرﺷﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺗﺴﻠﻂ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﺧﻮد را در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮﮐﺰی اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ .ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺼﻮر ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻟﺸﮕﺮی ﭼﻨﺪ ده ﻫﺰار ﻧﻔﺮه ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﻋﻈﯿﻢ ﺑﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی
ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ در ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ ﭘﻬﻨﺎور را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل درآورد (۸).اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻫﻤﮥ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺎدﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
"ﺷﻬﺮ"ﻫﺎ را ﺗﺴﺨﯿﺮ ﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ ﺑﺰودی از ادارۀ ﺟﻮاﻣﻊ اﺷﻐﺎﻟﯽ ﻋﺎﺟﺰ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﯾﺎ در آن ادﻏﺎم ﻣﯽ ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﻪ ﺳﻮی
ﺻﺤﺮاﻫﺎ ﺑﺎزﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ .ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﯾﻠﺨﺎﻧﺎن ﻣﻐﻮل در اﯾﺮان ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ ﺳﺪه ﺑﻄﻮل اﻧﺠﺎﻣﯿﺪ ۱۲۱۷ - ۱۳۳۵).م(
اﻣﺎ ﺑﺮای ﻋﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﻪ "ﺑﻬﺸﺖ اﯾﺮاﻧﯽ" را دﯾﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺻﺤﺮاﻫﺎی ﺳﻮزان ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻨﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن
ﻋﻤﺮ ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﺎن ﻋﺮب اﺟﺎزه ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺳﺎﮐﻦ ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﻫﻤﻮاره ﺟﻨﮕﺠﻮﯾﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﻨﺪ .واﻧﮕﻬﯽ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ دو ﺑﺎر
ﻟﺸﮕﺮ ﺗﺎزهﻧﻔﺴﯽ از ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ ﭘﯿﻮﺳﺖ ﺗﺎ در راه ﺳﺮﮐﻮب ﺷﻮرش ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﺮزﻫﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻗﺒﯿﻠﮥ ﻋﺮب را ﺑﻪ اﯾﺮان ﮐﻮﭼﺎﻧﺪﻧﺪ "ﺗﺎ )اﯾﺮاﻧﯿﺎن( ﯾﮏ ﻧﯿﻤﻪ از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮﯾﺶ ﺑﻪ ﻋﺮب دادﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﺮب ﺑﺎ اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
اﺣﻮال اﯾﺸﺎن ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺿﺮورت ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ (۹)"..ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ اﯾﻦ "ﺗﺪاﺑﯿﺮ" ﺑﯽﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ ،اﮔﺮ ﺑﺰودی ﺗﺮﮐﺎن
ﻧﻮﻣﺴﻠﻤﺎن )ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ،ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن ،ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن (..ﯾﮑﯽ ﭘﺲ از دﯾﮕﺮی ،ﺑﻪ اﺷﺎرۀ ﺧﻠﯿﻔﻪ ،اﯾﺮان را ﺗﺴﺨﯿﺮ و ﻫﺮ ﯾﮏ دو ﻗﺮﻧﯽ ﺑﻪ
ﻣﺴﻠﻤﺎنﭘﺮوری ﻧﻤﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ﺗﺠﺎوز ﻋﺮب و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی آن را از ﺣﺎﻓﻈﮥ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧﻮد ﺑﺰداﯾﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﻣﺎداﻣﯿﮑﻪ ﻧﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﺑﺮ ﻧﻘﺶ اﯾﺮاﻧﺸﻬﺮ در ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺦ آ ﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻮﯾﺖ ﻣﻠﯽ ﺳﺮاﻓﺮازی ﮐﻪ ﭘﯿﺶﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﮔﺮدوﻧﮥ
ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻦ اﺳﺖ دﺳﺖ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﯾﺎﻓﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ روﺳﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﮑﻪ ﺷﺎﯾﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﯾﺮان ﮐﻤﺘﺮ ﻣﻮرد اﯾﻠﻐﺎر ﻣﻐﻮﻻن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،اﻣﺎ
ﺷﮑﺴﺖﻫﺎی ﻣﺎدی و روﺣﯽ ﺧﻮد را ﺑﺪرﺳﺘﯽ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻓﺪاﮐﺎراﻧﻪ در راه ﺣﻔﻆ ﺟﻮاﻧﻪﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻧﻮﯾﻨﯽ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ در اروﭘﺎی ﻏﺮﺑﯽ
در ﺣﺎل ﺑﺮآﻣﺪن ﺑﻮد .ﭘﻮﺷﮑﯿﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠﯽ روس در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻧﻮﺷﺖ:
" ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺠﺎم رﺳﺎﻟﺖ واﻻﯾﯽ را ﺑﻪ روﺳﯿﻪ ﻣﺤﻮّل ﮐﺮده ﺑﻮد  ..دﺷﺖ ﻫﺎی ﺑﯿﮑﺮان آن ﻧﯿﺮوی ﻣﻐﻮﻻن را ﻓﺮوﺑﻠﻌﯿﺪﻧﺪ و آﻧﺎﻧﺮا از اداﻣﮥ ﻫﺠﻮم و
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﻧﺘﻬﺎی اروﭘﺎ ﺑﺎزداﺷﺘﻨﺪ  ..ﺗﻤﺪن و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ )در اروﭘﺎ( در ﺣﺎل ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺑﻮد ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی روﺳﯿﮥ زﺟﺮ ﮐﺸﯿﺪه و ﺳﺮاﭘﺎ

ﻣﺠﺮوح ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺖ "(۱۰).

آﯾﺎ اﯾﺮان  ۶ﻗﺮن ﭘﯿﺸﺘﺮ از اﯾﻠﻐﺎر ﻣﻐﻮل ﺑﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮدن اﻧﺮژی "ﺟﻬﺎﻧﮕﺸﺎﯾﺎﻧﮥ" ﻋﺮب ﺑﻪ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮی ﺧﺪﻣﺖ ﻧﮑﺮده ﺑﻮد؟
***
ﭘﺲ از ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻪ دو ﺷﯿﻮۀ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺪوی و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﯽ ،در ﭘﺎﯾﺎن ،ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﺮا ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻓﻠﺴﻔﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﯿﺶ از
اﯾﻦ ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﻋﻤﺪۀ اﯾﻦ ﮐﺸﺎﮐﺶﻫﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻮل ﺑﺸﺮ ﭘﯽ ﻧﺒﺮده ﺑﻮدﻧﺪ؟ اﯾﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺖﻫﺎ اﺳﺖ .زﯾﺮا آﻧﻬﺎ

ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﺗﻀﺎد ﻋﻤﺪۀ درون ﻫﺮ ﭘﺪﯾﺪۀ زﻧﺪه ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﭘﺪﯾﺪه را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ دﯾﺪ ،ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻀﺎد ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ
ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪای را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﮐﻞ ﺟﻬﺎن را ﺗﻀﺎدی ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی آن ﺑﺮﻗﺮار
ﺑﺎﺷﺪ و آن ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد ﺟﺰ ﺗﻀﺎد ﻣﯿﺎن ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺑﯿﺎﺑﺎنﮔﺮدان.
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﯾﺪرﯾﺶ اﻧﮕﻠﺲ ﮐﻪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﻧﻮاﺑﻎ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ ،ﯾﺎدداﺷﺘﯽ ﺑﺠﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ در آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﭘﺎﺳﺦ
ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎﻻ را درﯾﺎﻓﺖ .اﻧﮕﻠﺲ در اﯾﻦ ﯾﺎدداﺷﺖ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺘﺎب ﺧﻮد ﺑﻨﺎم "درﺑﺎرۀ ﺗﺎرﯾﺦ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ اوﻟﯿﻪ" ﻣﯽ ﻧﻮﯾﺴﺪ:

"اﺳﻼم دﯾﺎﻧﺘﯽ اﺳﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﻗﯿﺎن و ﺑﻮﯾﮋه اﻋﺮاب ،ﮐﻪ از ﯾﮏ ﻃﺮف ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺗﺎﺟﺮان و ﮐﺴﺒﮥ ﺷﻬﺮی و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ
اﯾﻼت ﺑﺪوی .ﻫﻤﯿﻦ اﺧﺘﻼف ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﮑﺮر و ﻣﺘﻨﺎوب اﺳﺖ .ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن در ﺳﺎﯾﮥ ﻗﺎﻧﻮن ،ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪ ،ﺧﻮﺷﮕﺬران
و ﺗﻨﺒﻞ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺪوﯾﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﻓﻘﺮﺷﺎن ﺳﻨﺖﭘﺮﺳﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﺴﺮت و ﺣﺮص ،ﺑﻪ ﺛﺮوتﻫﺎ و ﻟﺬتﻫﺎی
ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ .ﺳﭙﺲ در زﯾﺮ ﻟﻮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻣﺘﺤﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺷﻬﺮﯾﺎن از دﯾﻦ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ را ﺗﻨﺒﯿﻪ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و
ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺻﺤﯿﺢ را دوﺑﺎره در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﺳﺎزﻧﺪ و ﺛﺮوﺗﻬﺎی آﻧﺎن را در ازای اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺖ ﻏﺎرت ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ .آﻧﺎن اﻟﺒﺘﻪ ﭘﺲ از ﺻﺪ
ﺳﺎل ﻫﻤﺎﻧﺠﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ "ﮐﺎﻓﺮان" ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ اﺗﺤﺎد دوﺑﺎرۀ ﺑﺪوﯾﺎن ﻻزم ﻣﯽآﯾﺪ ،ﻣﻬﺪی
ﺟﺪﯾﺪی ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎزی ﯾﮏ ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮔﺮدد .ﻫﻤﮥ ﯾﻐﻤﺎﮔﺮان آﻓﺮﯾﻘﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻟ ُﻤﺮاﺑِﻄﻮن Almoravides
واﻟ ُﻤﻮَﺣِ ﺪّونِ  Almohadsو ﺣﺘﯽ ﻣﻬﺪی اﺧﯿﺮ در ﺳﻮدان ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﻧﮕﻠﯿﺴﯽﻫﺎ ﻗﯿﺎم ﮐﺮد از ﻫﻤﯿﻦ زﻣﺮهاﻧﺪ .ﻫﻤﮥ اﯾﻠﻐﺎرﻫﺎ
در اﯾﺮان و دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ اﻧﮕﯿﺰهای داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﮕﯽ ﺟﻨﺒﺶﻫﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ دارﻧﺪ،
اﻣﺎ از اﻧﮕﯿﺰهای ﻣﺎدی ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ و ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ ﺑﺎری دﯾﮕﺮ ﻫﻤﺎن ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑﺮﻗﺮار ﺷﻮد و
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺑﺎ وﺟﻮد ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﻣﮑﺮر ،در ﻣﺮﺣﻠﮥ ﺳﺎﺑﻖ درﺟﺎ ﻣﯽزﻧﻨﺪ.
اﻣﺎ در ﺷﻮرشﻫﺎی ﻣﺮدم در ﻏﺮب ﻣﺴﯿﺤﯽ ،ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ اﺳﺖ ﺑﺮای آﻧﮑﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺘﺤﺪا ً ﺑﺮ ﻧﻈﺎم اﻗﺘﺼﺎدی
ﮐﻬﻨﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﯿﺎورﻧﺪ و آﻧﺮا ﺳﺮﻧﮕﻮن ﺳﺎزﻧﺪ .در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻈﺎم ﺟﺪﯾﺪی ﺑﺮﻗﺮار ﻣﯽﺷﻮد و دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود(۱۱)".
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﮕﻠﺲ ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯿﺎن ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن و ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﭘﯽ ﺑﺮده ﺑﻮد .ﺑﺎ اﯾﻨﻬﻤﻪ او ﻧﻘﺶ
ﻣﺨﺮب ﺣﻤﻼت ﺻﺤﺮاﻧﺸﯿﻨﺎن را ﺑﺪرﺳﺘﯽ درﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺖ و از آن ﺑﺪﺗﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻧﺸﯿﻨﺎن ﺷﺮق از دﯾﺪ داﺳﺘﺎﻧﻬﺎی ﻫﺰار و ﯾﮏ ﺷﺐ
ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺖ و ﮐﻮﺷﺶ آﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ و دﻓﺎع از ارزﺷﻬﺎی ﻣﺪﻧﯽ را ارج ﻧﻤﯽﮔﺬاﺷﺖ .واﻧﮕﻬﯽ ،او ﺑﺮﺧﻼف ﻧﮕﺮش
"ﻣﺎرﮐﺴﯿﺴﺘﯽ" ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮای ﻣﺬﻫﺐ ﻗﺎﺋﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ را ﺑﺎﻋﺚ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﺳﻼم را ﻣﻮﺟﺐ درﺟﺎزدن
ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ و ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﺪو ﺗﺒﻠﻮر "روﺑﻨﺎﯾﯽ" دو ﺷﯿﻮۀ ﻣﺘﻀﺎد زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮﯾﻮر ۱۳۹۲

(1) The past is never dead. It's not even past." -Requiem for a Nun, William Faulkner,1.act,3.scene,1951

) (٢ﮐﮭن ﺗرﯾن واﺣد ﻣﺳﮑوﻧﯽ در ﺟﮭﺎن در ﻏرب ﮐوھﮭﺎی زاﮔرس ﮐﺷف ﺷده و ﺣدود  ١٣ھزار و ﭘﺎﻧﺻد ﺳﺎل ﻗدﻣت دارد.

)" (٣ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺎر"  Division of labourرﺳﺎﻟﮥ دﮐﺘﺮای اﻣﯿﻞ دورﮐﯿﻢ اﺳﺖ ١٨٩٣.ﺧﻼﺻﮥ ﻓﺎرﺳﯽ/http://jameeaiau.blogsky.com/1388/09/28/post-2 :
(4)Zur Geschichte des Urchristentums, Friedrich Engels, ML Werke, Dietz Verlag, Berlin. Band 22, 1972,Berlin/DDR. S. 453
) (۵دﻻرام ﻣﺸﻬﻮری ،رگ ﺗﺎک ،ج ،۱اﻧﺘﺸﺎرات ﺧﺎوران ،ﭼﺎپ  ،۴ص ۲۲

) ( ۶اﺳﻔﺎ ﯾﮏ ﻗﺮن و ﻧﯿﻢ ﺑﻌﺪ ،اﯾﻦ ﺑﺎر ﭼﯿﻨﯿﺎن ﻗﺮه ﻗﻮروم را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎم وﯾﺮان ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ )۱۳۸۸م (.و ﭼﻮن ﻣﻐﻮﻻن ﻣﻐﺮورﺗﺮ از آن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﭘﯿﺸﻪ و ﻫﻨﺮ
ﺑﯿﺎﻣﻮزﻧﺪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺷﻬﺮ را دوﺑﺎره ﺑﺴﺎزﻧﺪ!

) (٧ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ زرﯾﻦﮐﻮب ،دو ﻗﺮن ﺳﮑﻮت ،ﭼﺎپ ﻩﻔﺘﻢ ،ص٦٩

) "(٨در اﯾران ﻗرن ﭼﮭﺎرم ادﯾﺎن ﻗدﯾم ھﻧوز ﻗوت و اﻧﺗﺷﺎر داﺷت .ﭼﻧﺎﻧﮑﮫ در ﺑﺳﯾﺎری از ﻧواﺣﯽ اﯾران دﯾن ﻋﯾﺳوی و ﯾﮭودی و زرﺗﺷﺗﯽ ﻣﻧﺗﺷر ﺑود ..در ﻗرن

ﭼﮭﺎرم ھﺟری ﺗﻘرﯾﺑﺎ ً در ﺗﻣﺎم اﯾﺎﻻت اﯾران آﺗﺷﮑده ھﺎ ﮐﻣﺎﮐﺎن ﺑرﭘﺎ ﺑود و ﭘﯾروان ﻣزدﯾﺳﻧﺎ ﻣطﺎﺑق آﯾﯾن ﺧوﯾش رﻓﺗﺎر ﻣﯽﮐردﻧد ".دﮐﺗر ذﺑﯾﺢﷲ ﺻﻔﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑﯾﺎت

در اﯾران ،ﺟﻠد ،١ص ٢٣١ـ٢٣٠
) (٩ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺨﺎرا ،ﺟﻌﻔﺮ ﻧﺮﺷﺨﯽ ،اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﻨﯿﺎد ﻓﺮﻫﻨﮓ ،1351 ،ص 66

) ( ۱۰واﺳﯿﻠﯽ ﯾﺎن" ،ﭼﻨﮕﯿﺰﺧﺎن" ،ﺗﺮﺟﻤﮥ م .ﻫﺮﻣﺰان ،ﺑﻨﮕﺎه ﻧﺸﺮ ﭘﺮوﮔﺮس ،ﻣﺴﮑﻮ ، ،ص) ۸ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ) ،(۵ص (۱۱۹

(11) http://www.zeno.org/Philosophie/M/Engels,+Friedrich/Zur+Geschichte+des+Urchristentums/Fu%C3%9Fnote

